
 
Zmluva o výpožičke č.160422022 

 
uzatvorená v zmysle ust. § 659a  nasl. Občianskeho zákonníka 

(ďalej len  Zmluva“) 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1. Požičiavateľ:       Mesto Krupina 
                                  v zastúpení  Ing. Radoslavom Vazanom, primátorom mesta 
                                  so sídlom: Svätotrojičné námestie č.4/4, 963 01 Krupina 
                                  IČO:  00 320 056 
                                  DIĆ : 2021152540 
   
2.Vypožičiavateľ:   Ľubomíra Kyslá 
                                  
 

                            
 

II. 
 

3. Požičiavateľ bezplatne  prenecháva vypožičiavateľovi predmet výpožičky  
v stave spôsobilom na riadne užívanie a vypožičiavateľ ho bez výhrad prijíma.   
Predmetom výpožičky   je drobný hmotný majetok : 
 - Nemocničná posteľ polohovateľná s príslušenstvom – 1ks 
zaradený v majetku Mesta Krupina  do operatívnej evidencie drobného 

           majetku , umiestnený v Mestskej Nemocnici n. o. Krupina. 
4.  Predmet výpožičky bude odovzdaný   pani Ľubomíre Kyslej,  bytom  ul. 

Sencovka č.8, Krupina, za účelom domácej opatrovateľskej služby rodinného 
príslušníka . 

5.   Požičiavateľ vypožičanú vec odovzdá  vypožičiavateľovi do 3 dní po podpísaní 
zmluvy.   

6. Požičiavateľ  prehlasuje, že:   
a/  je výlučným vlastníkom vypožičanej veci, 
b/  predmet výpožičky nemá faktické – technické a právne vady, ktoré by 
obmedzovali vypožičiavateľa v jeho riadnom užívaní, 
d/  vypožičiavateľ má právo vypožičanú vec užívať bezplatne. 

7. Vypožičiavateľ prehlasuje že: 
a/  bude užívať predmet výpožičky riadne a v súlade s účelom, ktorý je 
v zmluve dohodnutý alebo ktorému obvykle slúži, je povinný chrániť ju pred  
poškodením, stratou alebo zničením,  
b/ vypožičiavateľ neprenechá predmet výpožičky na  užívanie tretej osobe. 

8. Zmluva sa uzatvára v zmysle VZN č.2/2016 o zásadách hospodárenia 
s majetkom mesta čl.4, ods.2, pís.f/  na dobu jedného roka od 22.07.2022, 
s podmienkou, že vypožičiavateľ  v prípade ukončenia výpožičky alebo 
ukončenia výpožičky z  vopred nepredvídateľných príčin  pred stanoveným 
termínom vráti predmet výpožičky požičiavateľovi do 5 dní . 
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III. 
Záverečné ustanovenia. 

1. Táto zmluva je  vyhotovená v troch rovnopisoch,  z toho vypožičiavateľ 
obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy ostávajú požičiavateľovi .   

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania  obidvomi zmluvnými 
stranami, účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle zákona 
č.546/2010 Z. z. 

 
 
 V Krupine dňa :                                                   V Krupine dňa: 
 
Požičiavateľ                                                         Vypožičiavateľ 
 
.......................................                  .......................................            
  Ing. Radoslav Vazan                       Ľubomíra Kyslá 
 

 

 

 

 


